
   

                                                CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA 

                                Dimarts 31 d’octubre de 2017 a les 20.00 hores 

                       Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                  

                                                                 Saló d’actes

                                                                    Barcelona 
“Grans trios russos” 

 

       TRIO GIOCONDA DE VITO        SILVIA GRASSO violí GAETANO SIMONE violoncel LIUBOV GROMOGLASOVA piano                        

 
 

S. RACHMANINOV  (Rússia, 1873 -  EUA, 1943)                                                                    Trio elegíac en Sol menor 
 Lent, lúgubre 

 

Dmitri SHOSTAKOVICH  (Rússia, 1906 - 1975)                                                          Piano Trio núm. 2 in Mi menor 
Andante 

Allegro con brio 
Largo 

Allegretto 
 

EL TRIO "GIOCONDA DE VITO" està format per tres músics eclèctics i amb una gran experiència en el camp de la música de 
cambra. 
Es forma el 2016 gràcies a l'aclaparador esperit de promoció artística de la "Fundació Paolo Grassi" de Martina Franca (Ta). 
Guanyador del primer premi en el concurs "G.Tricarico" de Taurisano (Li), el repertori del trio ja compta amb títols que van des 
del primer romanticisme de Schubert al treball posterior de Rakhmàninov i el '900 Schostakovich. 
La violinista SILVIA GRASSO es va graduar en violí als 17 anys amb un 10, elogiada i esmentada a IMP Paisiello de Taranto. 
Guanyadora de concursos internacionals, té enregistraments per als segells discogràfics coneguts. És professora de violí a 
l'Acadèmia de Rusalka Carosino i a l'escola secundària de 1r grau. Col·labora amb nombroses orquestres i associacions musicals 
italianes. 
El violoncel·lista modern i barroc GAETANO SIMONE es va graduar amb honors per abordar la música de cambra i ensenyament 
de la música, guanyant el Concorso a cattedra el 2016 per high school musical on obtingué la puntuació més alta a nivell 
nacional en totes les proves. Ha enregistrat el Quartet per a la fi dels temps de Messiaen, els Drei Kleine Stücke de Webern, i 
amb el seu grup Le Muse Napolitane (Barroc napolità). 
Toca amb un instrument italià del 1700, atribuït a David Tecchler. 
La pianista LIUBOV GROMOGLASOVA es va graduar amb honors de la Conservatori Txaikovski de Moscou i va continuar els seus 
estudis seguint els cursos de música al Conservatori de Moscou a les classes de la Professora Kurzhetsova i Sorokina. Es prodiga 
amb èxit a Moscou i a l'estranger com a solista, en duet, amb orquestres i dins de diversos grups musicals. Ha guanyat premis i 

diplomes en nombrosos concursos internacionals (Rússia, Regne Unit, Itàlia). 
www.racba.org                                                                                                                    www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                          

  
Amb el patrocini de: 

 
  

  
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  ..................................................................................................................  

 

Correu electrònic  ........................................................................................................................ 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

